
Wijkbezoek Helmond Oost op 21 september 

Op zaterdag 21 september aanstaande bezoeken het college van burgemeester 
en wethouders en raadsleden tussen 10.00 tot 14.00 uur Helmond Oost. Zij 
maken dan via een wandeling door de wijk kennis met verschillende initiatieven 
en onderwerpen die er spelen. Ook is er tijd voor wijkbewoners en college- en 
raadsleden om met elkaar in gesprek te gaan.

Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te lopen 
tijdens de rondwandeling en hun verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de 
college- en raadsleden. 

Programma
Het wijkbezoek start om 10.00 uur in Ontmoetingscentrum Savant Rozenhof. 
Vervolgens gaat de rondwandeling, met medewerking van de LEVgroep, langs 
onder andere het vernieuwde winkelcentrum Straakven, het renovatieproject 
Bleriotstraat en Beweegtuin Swift. Ook staan de deelnemers tijdens de wandeling 
stil bij onderwerpen als de bewonerscommissies en het wijkontwikkelingsplan. 
Na de rondwandeling verzorgt ORO een lunch op het Groet en Ontmoet Plein en 
is er gelegenheid om elkaar te spreken. 

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan  alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw 
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw 
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

Podiumbijeenkomst Openbaar Vervoer

Inwoners moeten gebruik kunnen maken van goed openbaar vervoer. Ook 
moet Helmond in de toekomst goed bereikbaar blijven met het OV. Daarbij zijn 
veel ontwikkelingen om rekening mee te houden. De gemeenteraad laat zich 
hierover bijpraten tijdens de podiumbijeenkomst Openbaar Vervoer op dinsdag 
24 september van 19.30 tot 21.30 uur in de Cacaofabriek. Inwoners zijn van 
harte welkom.

Centraal staat die avond hoe het openbaar vervoer verandert en waarom. 
Sprekers van verschillende organisaties geven de raads- en burgercommissieleden 
uitleg over de ontwikkelingen in het OV en welke uitdagingen en kansen er voor 
de gemeente liggen.

Informatief programma
De verschillende vormen van openbaar vervoer in Helmond komen aan bod. Zoals 
de verandering van standaard buslijnen naar flexibele en op vraag gestuurde 
minibussen zoals Bravoflex. Ook wordt ingegaan op veranderingen in de manier 
waarop reizigers van A naar B reizen. Tijdens de informatieavond wordt uitgelegd 
hoe de rollen in het OV zijn verdeeld tussen bijvoorbeeld de provincie, gemeente 
en vervoerder. Ook het spoor staat op de agenda: welke ontwikkelingen zijn er 
daar en wat betekent dit voor Helmond?

U bent van harte welkom
Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Het volledige programma staat op 
www.helmond.raadsinformatie.nl.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492



• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en 
contactpersonen te maken krijgt.  Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? 
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. Op 
www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de verschillende 
organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere organisatie, 
dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met een 
organisatie voor cliëntondersteuning.

Huis energiezuiniger? Vraag de 
Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hoogeindsestraat  12-07-2019 Herontwikkeling annawijk (a) OLO 4530921

6 t/m 20 even 

Postelstraat 22 t/m 30 even 12-07-2019 Herontwikkeling annawijk (b) OLO 4534199

Zuid Koninginnewal,  09-07-2019 oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

sectie I 260 en 1723 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De 

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist.  



• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Verliefd Laantje 3A 03-09-2019 oprichten veldschuur OLO 4632313

Dr. Dreeslaan 240 06-09-2019 maken uitweg OLO 4634839

Zwanenbeemd 6 09-09-2019 aanpassen voorgevel  OLO 4640279

Suytkade kadastraal F. 1054 09-09-2019 oprichten 76 appartementen OLO 4632273

Engelseweg 149 09-09-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4643647

Pistoriusstraat 9 10-09-2019 verbouwing woonhuis OLO 4645239

Coolendonk 6-18 10-09-2019 aanvraag dakkapel (optie) OLO 4645725

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Haverdijk 11 05-09-2019 vervangen sirenemast OLO 4556381

Fon Groffenplein 30B 09-09-2019 verplaatsen woonwagen OLO 4592993

James Ensorlaan 47 10-09-2019 verzoek ontheffing bestemmingsplan  OLO 4575177

  (plaatsen overkapping) 

Drie Eikenbeemden 7 11-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4452715

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 06-09-2019  H2O-festival (27 en 28 september 2019) 2019-01917

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Albert Heijn Helmond Brouwhorst 49   Het veranderen van een supermarkt

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Mierloseweg/ 06-09-2019 bouwplaatsinrichting (2 september 2019-02467

Cortenbachstraat  2019 t/m 1 juli 2021)

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevings-
omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 19 september 

2019 gedurende zes weken (t/m 30 oktober 2019) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via

www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen 

Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder 4 stadswoningen Zuid Koninginnewal. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 04 92.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “44 appartementen Beugelsplein”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “44 appartementen Beugelsplein “. Deze waarde 

bedraagt maximaal 54 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 19 

september 2019  gedurende zes weken (t/m 30 oktober 2019) voor iedereen ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 september 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Zienswijzen 

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder 44 appartementen Beugelsplein. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 04 92.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


